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Nova sede em Teutônia 

Plano Digital inaugura unidade 
com investimento de R$ 1 milhão, 

PREÇO DOS combUsTÍvEIS 
Na expectativa 
pela redução 
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"oo 
Cotação internacional em 

queda e promessa de presidente 
abrem perspectiva de melhores 
preços. Petrobras, porém, não 
confirma alteração. y 

Fogos e direitos animais 
Debate volta à tona em Lajeado e 

promete tensionar a câmara. 

Meninas do Vale se destacam em concurso | k as 
25% NA EDUCAÇÃO 

Prefeitos investem menos 
e correm risco de punição 

Em 2020, cinco gestores aplicaram valor inferior e podem responder por improbidade 

Dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) mostram que cin- e preocupa mandatários. Deputados analisam Proposta de Emenda 
co municípios da região não aplicaram percentual mínimo de 25 
receita em educação. Cenário pode se repetir em mais cidades em 2021. compensação até o fim do exercício fiscal de 2023, 

à Constituição que flexibiliza a exigência do percentual e determina à 
ses 

OPERAÇÃO PAPAINOEL 

Reforço 
. é nas ruas 
(a para fim 

de ano 
Brigada Militar iniciou ontem 

estratégia para reforçar poli 
ciamento em áreas comerciais, 
Objetivo é garantir proteção ao 
funcionamento das lojas e se- 
gurança aos clientes no período 
que antecede o fim do ano, 
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Desde ontem, polícia 
ampliou presença no 
centro de Lajeado 

Município quer garantias 
para assinar aditivo com Corsan 
Governo de » espera por aprova- com a companhia. Tratamento total do es- 

ção de projeto na câmara para negociar goto é uma das condições solicitadas. 
2 

MAU CHEIRO EM TEUTÔNIA 

Empresa adota medidas 
para eliminar odores 

Na mira de órgãos de fiscalização, in- cia modificações nos processos internos a 
dústria chinesa de farmoquímicos anun- tim de evitar ação civil pública. 

CIDADES 
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EDITORIAL 

Entre a lei 
e o equilíbrio 

eumlado, anecessidade demanter 
o repasse constitucional de 25% da 
receita à educação. De outro, o pe- 
rigo de comprometer o equilibrio 

fiscal do município, Desde 2020, gestores de 
todo o país enfrentam um dilema complexo 
diante dos impactos da pandemia sobre as 
contas públicas, 

Pela Constituição, os governos municipais. 
precisam aplicar pelo menos um quarto da re- 
ceitanaárea. Trata-se de umdispositivo crucial 
para que a educação seja tratada com a devida 
prioridade por parte dos mandatário. Apenas 
por meio de investimentos volumosos e regu- 
lares, será possível alçar a outro patamar um 
setor tão estratégico paraa nação. 

6 (q 
eobomsenso se 
sobreponham às rixas 
políticas para dissolver 
este impasse no 
Legislativo nacional” 

Desde a chegada da covid-19 ao território 
brasileiro e suas consequências, contudo, uma 
Proposta de Emenda à Constituição tramita 
no Congresso Nacional e merece atenção não 
apenas da classe política, mas da sociedade 
como umtodo.O texto prevêa flexibilização da 
exigência do percentual para os anos de 2020 
€ 2021, determinando uma compensação nos 
anos posteriores, 
Em uma primeira análise, pode parecer um 
atentado à área educacional. No entanto, é pre- 
ciso contextualizar todo um cenário extraordi- 
nário, que se instaurou especialmente nos pri- 
meros meses de pandemia. Aulas presenciais 
suspensas e outros setores carevendo de mais 
atenção do poder público, a exemplo da saúde. 
Cumprir o mínimo apenas para manter-se 

naeitambém podesertemerário. Sob riscode 
Serem enquadrados por improbidade adminis- 
trativa, gestores são forçados a efetuar investi- 
mentos supérfluos e sem planejamento, ape- 
nas para alcançar o percentual necessário. Que 
o equilibrio e o bom senso se sobreponham às 
rixas políticas para dissoler este impasse no 
Legislativo nacional. 
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NATURA 

ABRE ASPAS 

Terça-feira, 7 dezembro 2021 

“É muito gratificante ver que tivemos 
participação na produção do nosso Natal” 
O período natalino 
é marcado pelas 

decorações nas 
residências, ruas, 
parques e outros locais 
dos centros urbanos. 
As produções enchem 
os olhos e contam, 
na maior parte dos 
casos, com o apoio 
de voluntários ou 
entidades. No Natal de 
Estrela, a presidente 
da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, 
Anelise Hausmann,55, 
auxiliou a concretizar 
essas sensações. 

prtrsiterao 

Como ocorreu a tua parti- 
cipação no decorrer deste 
processo? 

Não diria apenas que foi apenas a 
minha aproximação, mas de toda a Liga 
de Combate ao Câncer. É uma parceria. 
oriunda de longa data com a administra- 
ção, O Executivo nos aunlia em uma sé- 
rie deatividades ao longo do ano. Desta 
forma, procuraremos retribuir e sempre 
nos engajamos na missão de produzir os 
materiais para embelezar a cidade. Cito 

as voluntárias Maria da Graça, Venucia, 

Mônica, Lúcia, Ligia, Vamice e Marli 

Como foi o processo de 
confecção dos materiais 
quais materiais utilizaste? 
A parte que nos coube foi mais rela- 

cionada ão recorte das fores, do TNT 
coutros materiais utilizados. Até por 
essa característica, podemos realizar o 
trabalho de nossas casas mesmo. Fomos 
ao barracão, onde estão concentradas as 
demais atividades, mais para buscar a 
matéria-prima necessária. 

Quanto tempo levaste para 
a produção? 

FOI NOTÍCIA 

Não seite precisar o tempo exato, pois 
cada voluntária executou as atividades, 
conforme a sua demanda, A secretária da 
Liga elaborava os moldes e nós fazíamos 
o restante do procedimento em casa. Era 
super tranquilo, Basicamente, as floresé 
que produzimos do zero, o que requereu 

Qual a sensação de ver o 
teu trabalho exposto nas 
ruas e locais públicos de 

Como integrante de uma entidade que 
realiza um contínuo trabalho voluntário, 
é possível dizer que a sensação é muito 
boa em poder contribuir com mais essa 
ação pelo município. Iniciativas como essa. 
estão aa alcance de qualquer pessoa, mas. 
é importante ter vontade. Todos podemos. 
fazer a diferença para melhorar cada 
vez mais o lugar que vivemos. É muito 
gratificante ver que tivemos um pouco de 
participação na produção deste nosso Ni 
tal tão lindo e conhecido em toda a região e 
atéfora di 

O que representa o Natal 
para ti? 

O Natal possui uma série de signif 
“cados, mas destaco o renascimento, fé, a 
esperança de um mundo melhor. Nesta 

te percebe que as pessoas 
im mais solidárias, olham mais para o 

outro e isso E muito bacana. No entanto, 
esperamos a manutenção desse espírito 
natalino de colaboração fazer o bem, 
ajudar o próximo, durante o ano inteiro. 
Espero que não falte nada para ninguém, 
que possamos recuperar onosso lado 
emocional, psicológico, tão fragilizados 
o longo desse ano. E 0 2022 seja melhor 

para todos nós! 

Jo re Str 

Seja quolfor o seu objetiva, 
agente reoliza junto. 

aanana At Sicredi 

Brasil supera 90% de Governo planeja pagaro  : Saquesem poupançasuperam : — Produção mínima 
vacinadoscoma 1º dose; Vale-Gása partirdo dia 10 - — depósitosem R$ 12,3bi de carros adaptados 

Iniciada em janeiro acampanha : o) fessiTdse sad A Comissão de Defesa dos Di govemo omissão de Defesa dos Direi devacinação contras Covid-19 -  ONge Gas de Re So ante tosca Pessoa com Deficiência. no pais superou a marca de dodia 10 Familasinsutas no da Câmara aprovou projeto que 
90% de imunizados coma Cadastro Único para Programas obrigamontadoras a produzir 
primeira dose Noveestasjá ; Socis com renda mensal inte um caro adaptado a cada 100 lrapassaramessepatamare | — orameiosalário minimo ouque sem adaptação. O veículo de- contribuíram para os índices. tenham membros que recebam. verá ter câmbio automático, Entre eles io Grande do Sul o Benefico de Prestação Con- direção hidráulica, vidros eltr- Santa Catarina e Paraná. finuadaterão prioridade. : cos entreoutros. 
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Lajeado quer tratar 100% 
do esgoto em uma década 
Projeto de lei que mantém 
tratativas com a Corsan 
para assinatura de aditivo 

contratual pode ser votado 
hoje na câmara. Caso 
companhia não atenda 
condições estabelecidas, 
como cronograma de 
investimentos, governo 
poderá procurar outra 
prestadora do serviço 

governo de Lajeado 
aguarda a autorização 
legislativa para dar à e 
andamento às negocia- — Corsan hoje é responsável pelo abastecimento de grande parte da cidade. Governo quer garantias de 

ções com a Companhia Riogran- investimentos para assinar aditivo 
dense de Saneamento (Corsan) na 
assinatura do aditivo contratual z o 
Projeto de lei tramita na câmara de neces Como está em outros municipios 
já que prazo estabelecido encerra 
no próxima da 16 
O aditivo foi proposto pela ESTRELA BOM RETIRO SANTA CRUZ 

companhia para que sejam aten-  Noseguncdomorciade DO SUL 
didas as metas de fornecimento do Vale do Taquari, ainda espiar 
de água e tratamento de esgoto, não há decisão 
impostas pelo novo marco do sa 
neamento. Caso ocorra a assine 
tura, a Corsan se compromete em 
não aumentar a tarifa acima da 
inflação (IPCA) até 202 
Outro detalhe é que a assinatura. 

do aditivo contratual garantiria ao 
município direito a parte da rece 

-om a venda das ações da anos. Também solicita investimen- Autonomia Duas propostas da Corsan 
tos anuais e constantes no sistema Decerta forma, o projeto delei. para negociação do aditivo con- 
de abastecimento de água. dá autonomia ao município em — tratual já foram rejeitadas pelo 

Para o prefeito Marcelo Cau- . decidir que rumo tomar à partir governo de Lajeado. À época, 
um cronograma de exeeu mo, é necessário o aval do Legis- da assinatura ou não do aditivo. Marcelo Caumo não deu deta- 
o tratamento da totalidade do es-  lativo para avançar na discussão. — Caso as condições definidas en- lhes, mas afirmou em entrevista 
goto sanitário em, no máximo, 10 Entretanto, alerta que a aprova- tre as partes sejam atendidas, o. que clas “não atendiam os « 

ção do projeto não é uma “garan- . contrato com a Corsan pode ser . térios técnicos desejados pelo 
tia” de que o município assinará. prorrogado até 2062. município”. 
O termo aditivo. “Nós queremos Por outro lado, o governo po- Hoje, apenas 1% do esgoto de mancsto 3 CAuMO. negociar. Uma vez aprovado, aí derá iniciar processo de contrata Lajeado é tratado na rede da Cor- Pero vamos ver as condições. E se fo- . ção de novo prestador de serviço . san. Por isso, o desejo do mun 
rem favoráveis a nós, assinare- caso a companhia não apresente . pio é por mais investimentos no 
mos”, explica. as condições necessárias. tratamento de efluentes. 

a Corsan. Proc 
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Medida foi anunciada ontem 
pelo governnador Leite 

Estado cria 
cotas para trans 
e indígenas em 
concursos 

O governador Eduardo Leite, 
a secretária da Igualdade, Cida- 
dania, Direitos Humanos e As- 
sistência Social, Regina Becker, 
eo procurador-geral do Estado, 
Eduardo Cunha da Costa, assi- 
naram ontem, 6, O decreto que 
cria cotas para pessoas trans € 
população indigena em concur- 
sos públicos estaduais. 
Conforme o Executivo, as re 

servas de vagas são um ato de 
reparação histórica e social, na 
qual o Estado encoraja Órgãos, 
públicos e privados, para as ações 
afirmativas ao exercício dos direi- 
tose dasliberdades fundamentais 
das pessoas sujeitas ao racismo, à 
discriminação racial e a formas 
correlatas de intolerância, 
Odecreto encontra respaldo em 

parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) que aponta que à 
média de vida da população trans 
é de 35 anos, metade da média 
da população brasileira em geral. 
Além disso, o Brasil é o país no 
qual mais pessoas trans são assas- 
sinadas. 

ssas cotas têm caráter repa- 
ratório, simbólico, e de impacto 
na vida dessas populações, mas 
também são fundamentais para 
o crescimento do ponto de vista 
civilizatório, para que as pessoas 
aprendam a conviver com as dife 
renças”, disse o governador. 
O procurador-geral Eduardo 

Cunha da Costa afirmou que à 
política afirmativa representa um 
marco fundamental no Estado 
democrático brasileiro. “Cria o 
espaço devido para pessoas trans 
 indigenas, sem prejuizo de ne- 
nhuma outra população que já 
tenha direito à cota e da concor- 
rência geral, Traz a corro 
resgate histórico, com segurança 
jurídica absoluta. O verdadeiro 
cumprimento da norma constitu- 
cional”, reforçou. 
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Opiniãoanálise 

RODRIGO MARTINI 

Fogos de artifícios 
e os animais 

votosa 60 projeto de autoriada “moral esonoro de utilização 
mesma vereadora emedebista, que policial e de segurança”. Por fim, 
buscava a proibição daqueima, cla observa para uma lei estadual 

debate sobre baru- 
lho gerado pelos fo- 
gos de artifício voltou 
àtonaem Lajeado. solturae manuseio de fogos de (já sancionada pelo governador 

Na semana passada, a vereadora artifícios e artefatos pirotécnicos Eduardo Leite) que já limita a 
Ana da Apama (MDB) proto- dealto impacto sonoro. Amatéria utilização destes artefatos. 

recebeu votos contrários deHeitor Avereadora éligada à causa 
Hoppe (PP), Mozart Lopes (PP), animalea emenda também está 
Alex Schmitt (PP), Lorival Silveira voltada ao tema. Na mensagem 
(PP), Mara Goergen (PP), Eder justificativa da matéria, Ana é 
Sphor (MDB), Marcos Schefer  enfática. “Quem possuianimais 
(MDB) e Paula Thomas (PSDB). domésticos conhece oterrorque 
Sobre a emenda, a vereadora representa para cles o estrondo dos 

argumenta que a norma deve fogos de artifício. Muitos tutores. 
possibilitar que o Executivo renunciam a sair de casa, em datas 
municipal “possa fazer a f comooréveilon, para diminuir o 
zação quanto à poluição sonora e. estresse dos bichos e minimizar 

deflagração”. perturbação do sossego públi- acidentes que costumam acontecer 
um debate antigo. Em co” Ela reforça que proposta quando os animais entramem 

fevereiro deste ano, porexem- permitiria os chamados “fogos. pânico pelo espocar dos fogos”. 
plo, eapósintensasdiscussões— devista”, responsáveis pelos Enfim. O debate está lançado. 
no plenário enasredessociais, efeitos visuais e sem estampído, 
osvereadores rejeitaram por8 bem como os dispositivos de uso 

colou uma emenda ao projeto 
deleiquealtera as regras sobre 
“ruídos esons excessivos ou 
incômodos”, incluindo uma nova 
norma: ficam proibidas a queima 
ea soltura de fogos de estampi- 
dosede artifícios, assim como de 
quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivos de efeito sonoro ruidoso, 
que ultrapassem os 100 decibéis 
distância de 100 metros de sua 

E, coma chegada do fim de ano, 
tende a ser ainda mais acalorado. 

O efeito “Moro” 
A convenção do PODEMOS no Rio Grande do Sul reuniu nomes. 

de diferentes partidos. Aliás, a passagem do ex-juiz, ex-ministro e 
agora “pré-presidenciável” Sérgio Moro pelo Estado mexeu com 
a imaginação dos articulistas. Ele conversou com Pedro Simon 
(MDB), foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) no 
Palácio Piratini, e reuniu nomes como Lasier Martins, Ranol- 
fo Vieira Jr (PSDB), Maurício Dziedricki (agora filiado 
ao partido) e Renata Abreu na convenção. Aliás, entre as 
presenças no evento realizado em Porto Alegre, alguns re- 
presentantes do Vale do Taquari. Entre eles, o suplente de 
deputado estadual, Douglas Sandri (NOVO). Ele foi con- 
vidado pelo PODEMOS. Entretanto, com a reconstrução 

da saida de João Amoédo, aumentam as 
ermanecer na sigla, 

O ex-prefeito de Estrela, Carlos Rafacl Mallmann (MDB), é 
oatual gestor estrelense, Elmar Schneider (PTB), tambémes- 
tavam na convenção que reuniu mais de 1,2 mil pessoas no Teatro do Bourbon Count 
Além deles, destaque para a presença do ex-suplente de deputado federal Daniel Fon- 
tana, que era do PT e recentemente foi candidato a prefeito de Lajeado pelo PSB, e do presidente municipal 
do PODEMOS e agora pré-candidato a deputado estadual, Leonardo Stephan. Ou seja, o ex-ministro de Jair 
Bolsonaro reuniu diferentes personalidades, partidos e ideologias. Definitivamente, é um início promissor. 

Segunda a sexta 
8h10às 10h 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

PÉS comum Sicredi Asstares Rgêmas apita () 
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TIRO CURTO 
+ O suplente de vereador Rodrigo Conte (PSB) deixa o plenário 

apés 90 dias, Hoje, a cadeira será novamente ocupada pelo verea- 
dortitular, Adriano Rosa (PSB). 

«Também em Lajeado, o vereador Lorival Silveira (PP) solicita 
à Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) que providencie o 
conserto da pista da ERS-130, na rótula do Posto do Arco. 
Segundo ele, há buracos no ponto onde foi feita a colocação 
donovo asfalto. 

+ Ainda em Lajeado, o vereador Márcio DalCin (PSDB) solicita so 
Executivo e ao Corpo de Bombeiros as cópias do “laudo de inspeção 
evistoria técnica” calvará do parque de diversões instalado no Par- 
quedos Dick. Ele quer conferir questões de instalação cenergia. 

“A Frente Parlamentar ERS-1 18 ea Federasul promovem, 
no próximo dia 13, no Plenarinho da Assembleia gaúcha, 
o Seminário Análise das Concessões de Rodovias do R$. O 
encontro inicia às 13h30min e precisa contar com represen- 
tantes do Vale do Taquari. 

+ Amanha será celebrado o Dia da Justiça. Trata-se de um “feriado 
forense”, ou seja, um dia em que as atividades dos órgãos do 
Poder Judiciário estão suspensas, e as comarcas devem atender 
apenas mediante serviço de plantão para medidas urgentes. 

* Aarte está voltando. No fim de semana que se passou, à 
escadaria de Estrela voltou a receber os artistas, músicos e 
artesões. No próximo domingo, será a vez de Lajeado. 

+ A indicação de uma Função Gratificada (FG) no Executivo para a 
companheira do presidente da Câmara de Teutônia tem gerado 
murmurinhos nos bastidores da política. 

+ Em Encantado, dois projetos de ei são mal vistos pela maioria dos 
parlamentares: a proposta de iniciativa popular que limita em 
uma só reeleição o mandato dos próprios vereadores, ea matéria 
que regulamenta o gasto com diárias. Vamos aguardar! 

e 
Habitação popular 

Em Lajeado, os vercadores Sérgio Kniphoff (PT), Lorival Silveira 
(PP) e Marcos Schefer (MDB) assinam emenda ao projeto que “ 
tima a Receita c Fixa à Despesa do Município de Lajeado para o exer- 
cício de 2022”, sugerindo uma cifra de R$ 850 mil “para Construção de cs pola, essa de bot, dação 
construção e contratação de serviço para construção e re! ts pe de 

Iluminação Inteligente 
O Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas de Lajeado 

encerrou o atual Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
que trata sobre um modelo de Iluminação Pública Inteligente no 
município, e pretende reabrir um novo processo. A mudança decorre 
de um pedido apresentado pelas duas empresas habilitadas, que não 
cumpriram o prazo determinado para a apresentação dos estudos, 
queera até 29 de novembro. A partir disto, será ampliada a concor- 
rência para que novas empresas participem do processo. À previsão é 
que o novo edital seja publicado ainda essa semana, com prazo de 14 
dias para habilitação e outros 75 dias para elaboração dos estudos. 

Município busca 
avanços na licitação 
para o recolhimento 
FADO 
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Operação promete segurança 
para o comércio no final de ano 
Reforço nas áreas 
comerciais começou 
ontem em todo o RS. 
Objetivo é minimizar 
os registros de furtos 
e roubos com a maior 
movimentação para 
compras em dezembro 

porem 

ar maior segurança 
para lojistas e consu- 
Imídores, Este é o ob- 
Jetivo da Brigada M 

litar (BM) com o lançamento da 
Operação Papai Noel, que ocorreu 
nessa segunda-feira, 6, de forma 
simultânea em todo o estado, 
Em Lajeado, a cerimônia foi 

em frente a sede do 22º Bata- 
lhão de Polícia Militar (BPM). 
040º BPM também fez a aber- 
tura da operação, com o efetivo 
se reunindo no Parque Princesa 
do Vale, em Estrela. 

ue durante o mês 
de dezembro, devido 
pessoas em áreas comerciais que 
cresce por conta das compras de 

Operação inicia com mais policiamento nos pontos de maior concentração do comércio na região 

final de ano, A estratégia reforça 
o policiamento ostensivo, mas 
sem o aumento de efetivo. 
O comandante da 2º Cia de 

Polícia Militar do 22º BPM, ca- 
pitão Jorge Luís Engster, afirma 
que a preocupação maior é evi- 
tar o aumento nos índices crimi- 
nais. “Historicamente há uma 
preocupação, até porque acaba 
aumentando a movimentação 

de pessoas nas ruas, de consu- 
midores na área comercial, a cir- 
culação de bens e dinheiro. 

Maior circulação, 
mais segurança 

Participou da solenidade o 
presidente da Câmara de Diri- 
gentes Lojistas (CDL) de L 

do, Aquiles Mallmann, que re 
força a importância da presença 
policial nesta época. E elogia o 
trabalho desenvolvido pela BM. 
“É um fator fundamental para a 
segurança da nossa comunida- 
de. Tendo essa garantia de ui 
contingente mais atuante, nos 
dá uma tranquilidade maior. 
Mallmann destaca que o mu- 

nicípio tem um aumento subs- 

Brigada forma 380 crianças no 

Teatro da Univates chegou próximo à lotação máxima na formatura do Proerd 

Centenas de pessoas presti- 
giaram, na noite de ontem, a 
formatura do Programa Edu- 
cacional de Resistência às Dro- 
gas e à Violência (Proerd). A 
cerimônia ocorreu no teatro da 
Univates e contou com oficiais 
da corporação, professores, 
alunos, pais e familiares. 
Os instrutores do Proerd de- 

senvolvem atividades com estu- 
dantes do 5º ano com a missão 
de ensinar aos estudantes ha- 
bilidades para tomada de boas 
decisões e ajudá-los a conduzir 
hábitos saudáveis e seguros. 
O Proerd atende estudantes 

da rede pública e privada. De 
acordo com o Tenente Coronel 
João Aílton laruchewski, coor- 
denador do programa, todos 
são tratados de forma igualitá- 
ria. As crianças que vivem em 
maior vulnerabilidade, porém, 
têm atenção especial dos ins- 
trutores. 

“O programa é lecionado por 
policiais militares capacitados 
para tal. Todo profissional que é 
instrutor no Proerd faz um cur- 
so de, no mínimo, duas sema- 
nas. Além disso, ele passa por 
reciclagens constantes”, explica 
o coordenador. 

Para laruchewski, o Proerd é 
um dos principais exemplos de 
atividades proativas, que tem 
objetivo de prevenir a violên- 

Essas medidas, se aplicadas 
de forma satisfatória, retiram a 

tancial na circulação de pes- 
soas e estima que a população 
salta de 80 mil para 100 mil 
com a procura no comércio, 

ajeado é um polo regional e 
todo mundo vem para cá, é um 
lugar que chama a atenção nes- 
sa época do ano.” 

Registros crescem 
no fim do ano 

Em função da pandemia, o 
número de ocorrências como 
furtos e roubos, principal foco 
de combate da operação, caiu 
na comparação de 2020 com 
2019 — foram 112 em dezembro 
de 2019 contra 61 no mesmo 
mês em 2020, considerando La- 
jeado e Estrela, 

Por outro lado, as estatisti- 
cas seguem semelhantes aos 
meses anteriores, tanto no re- 
corte do ano passado, quanto 
do ano retrasado, Ao analisar 
os números de outubro e no- 
vembro dos últimos dois anos, 
a variação não passa de 10 re- 
gistros à menos, mesmo com a 
operação ativa. 

statisticamente, em outros. 
anos sempre houve um aumen- 
toe a nossa preocupação é para 
que isso não ocorra mais”, com- 
pleta Engster. 

Proerd 
sobrecarga do policial em ronda 
ostensiva, uma vez que as abor- 
dagens repressivas se tornam 
menos necessárias. 

Neste ano, foram formados 
estudantes das Escolas Muni 

André, Alfredo Lopes, Universi 
tário, Campestre e Nova Viena. 
Além dos. particulares, Colé- 

o Alberto Torres 
). Gustavo Adolfo e Sino: 

dal Conventos. 

= EDUCAÇÃO 

1º MENSALIDADE 

inmRsoO 
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Opiniãoanálise 

Plano Digital investe 
R$ 1 milhão em sede 

om objetivo de 
triplicar o número de 
colaboradores, a Pla- 
no Digital inaugurou 

na sexta-feira, 3, nova sede no 
bairro Languiru, em Teutônia. 
Com 500 metros quadrados, a 
estrutura ocupa o quarto andar 
do AI Centro Profissional, 
fruto de um investimento de 
mais de R$ 1 milhão. 

A sede marca nova fase da 
empresa, cujo projeto foitraçado 
em parceria com a Dale Carnegie 
einclui forte investimento na 
formação dos colaboradores. pela emoção. Após uma tentati- pequeno escritório. Hoj 
plano tem a ousada meta detripli- va frustrada de empreender no 
car o faturamento em cincoanos. agronegócio, que resultou no 

muel Wirtti acumulo de dívidas, Wirttiesco- de, possui m 
Iheu Teutônia para recomeçar. de atendimento, sendo cinco 

próprios nas cidades de Estrela, 

Os diretores S 
e Cátia Waitzmann falaram 
sobre a trajetória iniciada em 
um pequeno 

Depois de 66 anos de atuação no interior 
“do R$, 0 Grupo Imec inaugura hoje primei- 
ra unidade na Capital dos gaúchos. A loja 

rua Ramiro Barcelos, 430, no bairro 
Floresta, área central da cidade, é responsá- 
vel pela geração de 120 empregos diretos e 
mais de 50 indiretos. 
É mais um passo importante do ousado 
plano de expansão da empresa, que em 2021 
também inaugurou unidades em 
ta Cruz do Sule Montenegro. Para o ano que 
vem, o Grupo Imec projeta mais uma loja em 
Porto Alegre, também em local privilegiado, 
na esquina entre as avenidas Juca Batista é 
Edgar Pires de Castro, uma das principais da 
zona Sulda Capital 
Coma unidade da Ramiro Barcelos, o Gru- 

po empresarial chega a 17 supermercados da 
marca Imec e mais nove atacados Desco, es- 
palhados pelos vales do Taquari, Rio Pardo, 
Caíe Paranhama, Serra, regiões Carbonifera 
eMetropolitana, além de Porto Alegre. 

MeDiação: 

Ao lado da esposa Cátia, ele 
rionoano iniciou a empresa no ramo 

de 2015, em cerimônia marcada de certificação digital em um 

a 

de 160 locais 

Lajeado, Caxias do Sul, 
do do Sul e Guaiba. 

Desco abre loja 
na capital 

HOJE! É 
-— 

ish ma é 

Plano Digital também atua com 
registro de marcas e publicida- 

Terça-feira, 7 dezembro 2021 

Festas mudam 
consumo nos 
supermercados 

O setor supermercadista gaúcho se prepara para mudan- 
ças no perfil de consumo nas festas de fim de ano. Conforme 
a Associação Gaúcha do setor (Agas), em 2020 as comemo- 
rações mais restritas resultaram em aumento na venda de 
produtos de maior valor agregado. Com festas liberadas e 
poder de compra retraido, a projeção é de maior quantidade 
em itens mais baratos neste ano. 

Presidente da entidade, Antônio Cesa Longo acredita 
que as vendas devem registrar crescimento nominal de 8% 
na comparação com o ano passado. Na prática, o volume 
físico de vendas deve ficar estável se considerada a inflação 
do período. “O cliente está fazendo valer como nunca o seu 
dinheiro, migrando de marca, qualidade e preço para valori- 
zar o seu poder de compra.” 
Mesmo assim, o setor deve ser responsável pela venda de 

5 milhões de garrafas de champanhe, 4 milhões de paneto- 
mese 850 mil aves como peru e chester. Os supermercados 
gaúchos também esperam gerar 3,5 mil empregos temporá- 
rios para o período de Natal, Ano-Novo e veraneio, com taxa 
de efetivação de 25%. 

FRASE DO DIA » 
Oque muitos políticos não entendem, K 

ou fingem não entender, é que o 

populismo eleitoral tem consequências, uyisenser 
terríveis para a economia. Fazendo a E] 
conta, cada real que o governo gasta 
com medidas populistas gera uma perda 

quatro vezes maior para a economia” 

RÁPIDAS 
* Inadimplência — Depois de eve queda em novembro, a inadim- 

plência no comércio de Lajeado subiu para o maior in 
últimos 18 meses, chegando a 25,1%, É a primeira vez desde 
junho de 2020 que o total supera os 25%, conforme dados da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado referentes so dia 
2de dezembro. Dos 60.811 CPI" sativos no município, 15.263 
estão com algum restritivo junto ao SCPC. 

nos 

= Taxa de Juros - Comitê de Política Monetária do Banco Central 
(Copom) se reúne hoje para decidir sobrea taxa básica de juros 
— Selic. O mercado financeiro e entidades como a Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC) projetam elevação de 1,50%, oque 
significaria uma taxa de 9,25% ao ano, beirando os dois digitos. 
Os aumentos em sequência na taxa básica de juros visam conter a 
alta da inflação, que acumula 10,67% (IPCA). 

WORKSHOP 

COMO PROJETAR DIFERENTES 
CENÁRIOS PARA O 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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economia: 

Cotação do barril de 
Preço do litro da gasolina por estado 

" 726 
Go 125 

a + Rs 1n 

petroleo cal. Petrobras = 744 
MG 70 

a DF 6,99 

mantem preços « 36 
E 62 

PA 674 
Presidente B o PE 6,66 

u a 6,64 

qu Com uma redução de 1 AM 6,61 
ficaria mai cotação, à expectativa sc 656 
E Tendo no preço dos combustíveis. Tanto Ma 651 
Ciro a que o presidente Jair Bolsonaro ao menos dez altas no preço do dic- PB 651 
Estatal não confirma afirmou uma possivel redução nes- . se. Para a gasolina, houve Il cle- pp FPS 
reajustes te domingo. vações no preço e quatro reduções. Es pia 

Em resposta, a Petrobras emítiu 
Consultoria 

; sidente, “A Petrobras não antecipa fala em redução 
responder as declarações do pre e... 

decisões de reajuste e reforça que conforme análise da consultoria... o governo de Michel Temer, O pro: 
preço da gasolina per: . não há nenhuma decisão tomada A Ativa. Investimentos estima pósito era de evitar que a estatal 
manece no topo das — por seu Grupo Executivo de Mer- uma baixa de 5% no preço no país. ; scumulasse prejuizos por não re 
preocupações econô- cado e Preços (GEMP) que ainda “O potencial baixista é fruto da Como funciona a passar aumentos de produtos que 
micas e políticas do . não tenha sido anunciada oo mer ca de preços compradoexterior 

O modelo avalia: a variação inter 
tar o preço nas . nacional do barril do petróleo (tipo 

lsa 

governo, No mercado internacio- 
nal, a cotação do petróleo cai após 
atingiro ápice Mobiliário 

No dia 25 de outubro, o barril No ano, 
tipo brent, usado pela Petrobras % e o die 
para definir os ajustes, alcançou X Índice Nacional. restrições e queda de d pela Petrobras em 2016, durante. fundo de seguro contra perdas, 

9”, afirmou a empresa, em tex- 
A forma de re 

refinarias parte 
do Paridade de 
tação. Esse formado foi adotado . tos de transporte e logística; e, um 

nviado à Comissão de Valores 
VM) 

olina nas refina. 
álculo chama- . brent, com preço definido na + 
os de Impor- — de Londres); cotação do dólar; cus: 

Crédito Consignado 
Banrisul 

Servidor municipal, estadual ou federal, 

tem até 35% de margem no 

Crédito Consignado Banrisul e 

até 120 meses para pagar. 

Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital 
pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento 

Consulte as condições do seu convênio 

em banrisul.com.br/consignado 

O ft O vinOB 
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cultura: 

Gestores enfrentam 
dificuldades em aplicar 
o mínimo na educação 
Faixa de 25% do orçamento é exigência constitucional. Descumprimento 
pode implicar em improbidade administrativa. Proposta na câmara tenta 
flexibilizar a regra e evitar a punição aos prefeitos 

inco dos 38 municípios da 
gião não alcançaram o 

ntual mínimo de in- 
vestimento em educação 

no último ano. À aplicação inferior 
a 25% do orçamento na área do 
ensino ocorreu em Boqueirão do 
Leão, Dois Lajeados, Marques de 
Souza, Progresso e Travesseiro, O 
argumento é de que não havia onde. 
investir, já que as escolas permane- 
ceram fechadas devido à pandemia. 

Esse cenário pode se repetir com. 
outras cidades em 2021 € preocu- 
pa gestores com a possibilidade de 
serem enquadrados na Lei de Res- 
ponsabilidade Fiscal por improbi- 
dade administrativa, À expectativa 
é que os deputados aprovem uma 
Proposta de Emenda à Constitui- 
ção (PEC) que isente os prefeitos e 
determine a complementação até o 
fimdo exercício financeiro de 202 

Para contribuir com os muni- 
cipios, o Tribunal de Contas do 

tado (TCE-RS) publicou ins- 
trução normativa e passou a con- 
siderar as despesas empenhadas e 

não apenas os valores pagos. Com 
isso, a maioria dos secretários pro- 
jetam superar o mínimo constitu- 
cional da educação. 
Mesmo assim, há situações na 

qualo desempenho ficará abaixo do 
previsto em ei É o caso de Boquei- 
rão do Leão. Em 2020, foi investido 
22,94% e este ano, mais uma vez 

ançar O percentual mé- 
nimo. De acordo com o secretário 
Luiz Cláudio Carlesso, os trâmites 
burocráticos de uso do recurso fe- 
deral atrasam investimentos. 

“O modelo de pregão eletrônico 
dificulta contratação de equi- 
pamentos e serviços para cidades. 
mais distantes dos grandes cen- 
tros. Estamos com tratativas para 
compra de novo veiculo para o 
transporte de estudantes, mas não 
é certo que será concluído agora”, 
observa Carlesso. 

Outra dificuldade apontada é 
em relação à falta de professores 
nomeados, são apenas 28. Para 
compor o quadro de profissionais. 
que atendem nas 13 escolas da 
rede municipal, são mais de 60 
contratos temporários. Sem aulas 
presenciais, essas contrataçõe 
não ocorreram e resultaram em 

Mais umavezo 
investimento em 
educação será abaixo 
dos 25%. Durante o 
momento mais crítico 
da pandemia, as 
atividades regulares 
foram suspensas, o 
que inclui contrato de 

menor gasto com a folha de paga- 
mento. Uma alternativa é um novo 
concurso público, mas o município 
está impedido de promover a sele- 
ção por decisão judici 

Para O próximo ano, à pasta da 
Educação em Boqueirão do Leão 

Boqueirão do Leão 
é o município com 

menor percentual de 
investimento em educação 

no último ano na região 

terá novo incremento de recursos. 
O orçamento da área de ensino 
passa de R$ S milhões para R$ 7,2. 
milhões. Além dos projetos e pro- 
gramas regulares, está previsto im- 
plantar o turno integral até 5º ano 
do Ensino Fundamental. Reajuste 
salarial aos professores emonitores 
de ensino também estão nos planos 
do gestor municipal. 

Impedido de acessar 
financiamento 

O prefeito de Progresso, Paulo 
mit, tenta contratar finan- 

ciamento de R$ 1,8 milhão para 
obras de pavimentação junto ao 
governo federal. No entanto, o 
gestor anterior aplicou apenas 
23,77% do orçamento na educa- 
ção e essa condição bloqueia o 
acesso à operação de crédito. 

Para este uno, Schmitt garante 
superar Os investimentos e destaca 
a modemização da estrutura de en- 
sino com a compra de novos com- 
putadores, além de reformas em 
prédios escolares, construção de 
nova biblioteca e museu, compra de 
veiculo para distribuição de meren- 
da e qualificação dos professores, 
diretores e funcionários. 

Obras e tecnologia 
Com o objetivo de compor o per- 

“centual mínimo da educação, os se- 
cretários direcionam recursos para 

Terça-feira, 7 dezembro 2021 

Percentual 
investido em 2020 

Muçum 
Lajeado 
Teutônia 
Tabaí 

Coqueiro Baixo 
Doutor Ricardo 

Capitão 
llópolis 

Bom Retiro do Sul 
Santa Clara do Sul 
Cruzeiro do Sul 
Forquetinha 
Westfália 
Putinga. 

Arvorezinha 
Sério 

Relvado 
Mato Leitão 
Imigrante 
Pouso Novo 
Encantado 

Poço das Antas 
Arroio do Meio 

Colinas 
Vespasiano Corréa 

Estrela 
Anta Gorda 
Nova Bréscia 

Taquari 
Canudos do Vale 

Paverama 
Roca Sales 

Fazenda Vilanova 
Marques de Souza 

Travesseiro 
Dois Lajeados 

Progresso 
Boqueirão do Leão 

33,39% 
30,53% 
29,16% 
29,13% 
28,67% 
28,46% 
26,90% 
26,89% 
26,67% 
26,65% 
26,21% 
26,11% 
26,08% 
26,02% 
26,00% 
25,87% 
25,83% 
25,74% 
25,68% 
25,57% 
25,53% 
25,46% 
25,43% 
25,39% 
25,39% 
25,27% 
25,26% 
25,25%. 
25,22% 
25,08% 
25,05% 
25,02% 
25,01% 
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compra de computadores, veículos. 
ereforma em prédios escolares, É o 
que ocorre em Travesseiro, munici- 
pio que no ano passado direcionou 

ee a 
De acordo com a secretária Mi- » 

che Trisel foi adquirido um labo- A 

gut md mca em. Promovemos o 
automóvel para a secretaria e a am- aparelhamento 
pliação da principal escola munici tecnológico e 
pal “É uma obra projetada há, pelo f 
menos, cinco anos, mas nunca saiu melhorias nas 
do papel. Agora iniciamos os servi estruturas das 
cos queserão finalizadosemmarço escolas. Com o 
do próximo ano. E 

No aspecto da qualificação, os Valor já empenhado 
professores participam de um se- vamos fechar o ano 
minário voltado à socialização c acima do mínimo 
debate literário. O projeto inclui ada 
compra delivros constitucional em 

educação” 
Prévia dos 
investimentos que apenas 6 dos 38 municípios 

da região alcançaram o inves. 
timento mínimo em educação. 
Nesta prévia, Bom Retiro do Sul 

Os dados do TCE-RS atualiza: 
dos até 31 de outubro mostram 

Av. Senador Alberto Pasqualini, 421 
(51) 3748.4644 | (O (51) 9666.5263 

aparece com apenas 15,05% 
A secretária Martinha Ma 

Dultius justifica que a partir 
da portaria do próprio TCE, o 
qual também passa a conside- 
rar investimentos empenhados, 
já atende o mínimo constitu- 
cional, “Os dados no portal do 
Tribunal de Contas não con- 
sideram essa faixa de valores 
autorizados, apenas o que foi 
pago, mas já superamos a meta 
através da requalífica 
nológica e novos equipamentos 
nas escolas”, ressalta 
Em relação ao processo de If 

citação destaca a importância 
do Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Taquari 
(Consisa). Segundo a secretária, 
desta forma há maior segurança 
na contratação ou compra dos 
itens. Martinha cita também a 
mobilização do quadro de fun- 
cionários para dar conta da 
demanda no retorno das aulas 
presenciais, o que também ne- 
cessitou de maior investimento 
em transporte dos estudantes. 

9 tec 

H/senaclajeade 

Mude de vida 
com Senac 

Lajeado. 

=L] PELO SIT EM senacrs.com.br/lajeado 
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Entrevista 
GLADIMIR CHIELE - Consultor jurídico da Famurs 

“Não se pode punir gestor ao 
preservar o recurso público” 

Em 

b 4 il 

mentos e adotaram uma postura. 
para resguardar investimentos, 
A proposta em tramitação na câ- 
mara dos deputados su 
esse percentual não seja aplicado 
em2020€ 
doentre 2 

*A Hora- Qualéo enten- 
dimento da Famurs sobre 
o impasse entre o mínimo 
constitucional à educação co 
equilíbrio fiscal? 

Gladimir Chiele- É algo 
debatido desde o ano passado 
e foi tema de seminário com os 
prefeitos. No R$, 
não alcançaram o perce 
minimo de 254 
público na educação. Na me- 
dida que avançou a pandemia 
houve redução significativa das 

% do recurso 
reque 

1 seja compensa- 
jades nas escolas. Muitas e ativi 

despesas da atividade etiva não 
foram executadas e por outro + Os gestores municipais 

podem ser punidos caso não 
seja aprovada a PEC que 
fesibiliza o percentual de 
investimento? 

Chiele- Essa situação de 
forma alguma pode configurar 

lado aumentaram as necessi- 
dades em saúde pública. Desta 
forma, é matematicamente 
impossível cumprir em 2020 e 
2021 os percentuais estabeleci- 
dos pela Constituição, 

em restrições aos municípios, 
* Houve falta de plane- 

jamento para atender os 
preceitos básicos na área 
educacional? 

Chiele- A pandemia é uma 
situação atípica e mais uma vez 

O prefeito descumpriria os. 
preceitos básicos da gestão 
se aplicasse valores em algo 
desnecessário, Desta forma, ao 
verificar que a PEC foi aprova- 
da em dois turnos no Senado, 
estamos confiantes pelo bom 
senso dos deputados. Não se 

vamos registrar investimentos. 
abaixo do ideal na área da educa- 
ção. Muitos municípios não con- pode punir o gestor 90 preser- 
seguiram fazer maioresmovi- varo recurso público. 

mais 

ípios gaúchos estão nesta condição 
é cálculo de quanto o en: 

EBsenac-rs QSenacRS 
gmudandoavida 

Wosenars BEsenac rs 

Conheça nossos cursos: 

Inglês Kids 

Informática Kids 
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Lente Social . 
Terça-feira, 7 dezembro 2021 

Arte de 
volta à 

Escadaria 
le Sol lt 

E Contribuindo mensalmente pela 
Y [7 r 4 Í /| sua cs é colabora com: 

Uma campanha de arrecadação de 
fundos para ALSEPRO em conjunto com 
a CERTEL e Órgãos públicos. mc ETTDOS E 

Adolesa 
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culturaeducação 

Vale se destaca no Broto RS 
O mais tradicional 
concurso de beleza 
juvenil do estado foi 
sediado no Estrela 
Palace Hotel e 
teve, na corte, três 
representantes da região 

Broto Simpati 
Do bairro Santo Antônio, em 

Lajeado, Shayane teve o apoio 
de voluntários da Associação 
Marinês para o concurso. Estar 
nas passarelas era um sonho 
de criança, e receber o titulo de 
Broto Simpatia foi resultado 
da luta por representatividade 
e pelo espaço dela no meio. 

Ela foi coroada na data do 
aniversário de 17 anos, e diz 
ter sido uma noite cheia de 
emoção. “Acredito que rece- 
bi esse título porque desde o 
primeiro dia eu mostrei quem 
eu sou, Divertida, 
e verdadeira. Tratei todas as 
meninas como elas mereciam, 
com carinho e igualdade”, 
destaca, 

Shayane Rodrigues da Rosa, Depois do concurso, cla quer 

representando Cruzeiro do Sul, continuar atuando na Associa- 

aFaleiro 

ncentivo, — representati- 
vidade e empoderamen- 
to feminino marcaram a 
50º edição do Broto R$. 

sediado no último final de s 
ana, no Estrela Palace Hotel. 

Este ano, o mais tradicional 
concurso de beleza juvenil do 
estado reuniu 12 candidatas | Isadora Krâmer, de Lajeado, foi coroada Broto R$ e Broto Social foi eleita Broto Simpatia ção Marinês, em especial para 

qua liputitênico talo, Aê 6 haiê de debutantes oigani 
dera CR GE TD Oda O US A EM OP ED E 
lajeadente Insdgra Krdmer fot. levou faia de Broto Simpatia. conta que 0 chento soperou na! muitas colgai, à ter humilda-. de forma voluntária, Espero 
coroada Broto RS. fc fechar o tio do Vale, ima. expectativas « renrão QHerias 1 dele empatiao, destaca, Dk. qué cu porto Incentivar gu- 
a 6 et Og (a pri OU AN | Pebjca sis En pêra qa rd te quê Cont Cap nEniaS Md e 
Rodrigues da Rosa representou | gueira da Rosa, de Estrela. história do concurso. Entre dando visibilidade para proj: do que querem e que elas pos- 

flas, peida Hcoio/ Se “fosso cala do rranierde som iceniifaroUirameNicês 
1969, Naida Gralha, c a Miss todo o estado. também”, 

Universo R$, Suellyn 
O criador do evento, Saul Jó- eee — 

ali E Ene aee 
: <), PREFEITURA MUNICIPAL 

Broto 2021 7 EE 
O) psi ddr pi EXTRATO DO EDITAL Nº 195/2021 

passarelas teve o incentivo da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
rode, que fot modelo é miss | oia dgniadaa PN rana AO da 22, En 2000, cla Cambé part | nato a a nan Sr a da cana Pe | a Der Pan a EN ED A 
curso que abriu portas para a. | Po sx cuide: pe ti 00, a Departamento de Compra  Litaçõs ou 
carreira, com oportunidades, ii GERMANO STEVENS 
inclusive, em São Paulo. 
Quando seu nome foi anun- 

Corte de 2021 ciado como Broto R$, Isadora. [SNSEAODSTSABESDERARERGE CANERTROS MOS DENAEADO VAEDO | 
“De TAQUARI 

diz ter ficado surpresa. “De- Rua Expedicionários do Bras, nº 250 / sala 106, Americano - Lajedo (15). 

reio Municipal 

Broto RS: Isadora Krámer, de Lajeado, que também foi pot que fchg'enth Et is 
Broto Social mistura de felicidade, alegria rara 
Princesas: Érika Dick, de Santa Cruz do Sul e Amai egratidão”. também rece- 

Nogueira da Rosa, de Estrela beu o título de Broto Social, fo sobe ue ad 1 de Jon ce 02, o par o 
Broto Ternura: Maia Eduarda Cogo Loch, de Porto Alegre com o projeto desenvolvido Bei y 
Broto Destaque: Isadora MachadoTrevisan.de Cachoeira a canto! do toh | serás con 
do su lho voluntário na entidade é a | poco do 172 208 der 
Broto Simpatia: Shayane Rodrigues da Rosa, de Cr maior conquista. (dez) dias para registo de chapas registo de chapa, asiinade 

do Sul “Agora quero voltar ao Lar | Coura Sconpormad da docsmertos ond pos crio 11 bargraosegundo 
da Menina para comemorar. ve 5 práio poro tegéio de ehapes a se de fncioverá 6m e nosmal nas ias Úlek. las GB s 1249 horas e o 130 8 175% hor, 

ends urna pesca haisilada a prestar eclrecimênios sobre o frocest 
bo, À impugração de condidatura 

por da publicação das chapas regia 
e; o PR 

Jos) PREFEITURA MUNIC 
VE), DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 

Pregão Presencial à o iaio OMNI NE GSE TO Nº 014/2021. pp pro 
Objeto: Cessão onerosado 
pagamento fla ds servido 
cons do Município. Abertura das Prost 
24/1220, e 00 horas. Loal 

| sto dx, A eleições serão reizados cos 0940 Hora 1 

| | 

Municipal de Boqueirão do lsão AS, tal 
e Informações 0"=519789-1122 das 0h enem votada focos os eletoas 
às 13h, ou e-mail iciacomprasboque- Dezembro de 202 Roprallcom 

JOCEMAR BARSON 
Pri Municipal Ana ía Jonh - Presidente 
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Lajeado mantém 
vacinação nesta terça 

vacinação contra a co- 
vid-19 em Lajeado vai 
ser mantida para os 
jesmos grupos nesta 

terça-feira, 7. Entre 8h e 14h, no 
Centro de Atenção Psicossocial «« 
(Caps) Adulto, na Rua Santos Fi- 
lho, 770, poderão se vacinar ado- 
lescentes com 12 anos ou mais € 
maiores de 18 anos que necessi- 
tam fazer a primeira dose. 
A segunda aplicação vai estar 

Horár : Bh às 14h 

disponível para quem recebeu a 
CoronaVac até 9 de novembro, 
AstraZencca (28 de setembro) 
e Pfizer (16 de novembro). Pes- 
soas acima de 18 anos com o 

OPORTUNIDADE! 

VAGA PARA ELETROMECÂNICO 

Imprescindível: Dinamismo, responsabilidade comprometimento, ser pro ativo é 
ter espiito de equipe: 
Desejável experiência na função e cursos na área, 
Sera diferencia conhecimento e/ou experiência na área; 
Horário: Das 07:20 às 17:18 

k " CE A refricomp 

fis) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÉRIO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 28/2021 
Prção Presencial Regio e Pregos 2/7021 Contação de empresa par a prestação de 
senáços de peso e de servente de pedreiro. Abe: 22/12/2021 dh, rasa de eu 
es do Cano Munic de gos Pubs, nose wu potaldecomprspublics comb 
Inomações e Eta ds 8 09 às 11.30 e das 13304 1600 hos, no Seo de Lctações 
e ros ss we municipidecaro com br are poratdecompraspubicas comb Sério, 
06/12/2021 Senai Moss de Fntas Pro 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
SINDICATO DOS SALÕES DE BARBEIROS, 

CABELEIREIROS, INSTITUTOS DE BELEZA DO VALE DO 
TAQUARI 

Rua Expedicionários do Brasil nº 250 / sala 106 - Americano 
= Lajeado (RS). 

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 

A Presidente do Sindicato dos Salões de Barbeiros, 
Cabeleireiros, Institutos de Beleza do Vale do Taquari, no uso de 
suas atribuições, convoca os associados quites com a tesouraria, 
da sua base temitoral a comparecer à Assembléia Geral 
Ordinária que será realizada no próximo dia 13 de Dezembro de 
2021, na sede do Sindicato, na Rua Expedicionários do Brasil, 
1º 250 | sala 106, Americano, em Lajeado/RS, às 9 horas, em 
primeira convocação e, não havendo "quórum", às 9 horas e 30 
minutos, em segunda e última convocação a fim de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Letura e Aprovação da Ata anterior; 
b) Discussão & Votação da previsão orçamentária para 

2022, com parecer do Conselho Fiscal; 
c) Fixação das mensalidades para 2022; 
d) Assuntos Gerais 

Lajeado(RS), 7 de Dezembro de 2021 

Ana Lídia Jantsch - Presidente 

Serviço 
Local: Caps Adulto, na Rua Santos Filho, 770, no Centro 
de Lajeado 
Éimportante levar documento e carteirinha de vacinação 

esquema vacinal básico já com- 
pleto também estarão aptas 
para receber a dose de reforço. 
Porém, deve observar data de 
referência: 7 de julho. 

DAMIANO DALMORO, 74, 
faleceu ontem, 6. O sepulta- 
mento foi no Cemitério da 
Linha Argola, em Encantado. 

ALGEMIR LEITE MIRAN- 
DA, 69, faleceu no domingo, 
5. O sepultamento foino 
Cemitério Municipal de Novo 
Paraíso, em Estrela, 

GELTRUDES MARTHA. 
SINSKI MEZZAROBA, 
90, faleceu no domingo, 
sepultamento foi no Cen 
rio Municipal de Vespa 
Corrêa. 

CACILDO BOHRER, 84, 
faleceu no sábudo, 4.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Municipal de Taquari 

MARILENA WOMMER, 
67, faleceu no sábado, 4. O 
sepultamento foíno Cemitério 
Evangélico de Marques de 

ZILDA QUINTANA DA 
COSTA, 94, faleceu no sába- 
do, 4.0 sepultamento foino 
Cemitério Municipal de Santa 
Cruz do Sul. 

GILBERTO BADIN, 64, fa- 
leceu no sábado. 4, O sepulta- 
mento foi no Cemitério Jardim 
da Paz, de Serafina Corrêa. 

IZALINA DE BORTOLI 
PATUSS], 81, faleceu no 
sábado, 4. O sepultamento 
foino Cemitério Municipal de 
Muçum. 

DIVATHEOLINA BORN, 
84, faleceu no sábado, 4.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Evangélico de Forquetinha. 

Para informar falecimentos: 
« WhatsApp: (51) 248 76R9 
« Fone: 37104200 
«E-mail 
cercam prapoahora ret tr 
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CDL Lajeado realiza 
primeiro Desfile de Natal 

o invés de auto 
móveis, neste ano, 
adultos e crianças 
com roupas natali- 

nas esbanjaram alegria no 
primeiro Desfile de Natal 
da CDL Lajeado. Cerca de 
80 pessoas integraram o 
evento realizado na manhã 
de sábado, 4, no Centro de 
Lajeado. 
Com saída na Casa de 

Cultura, a atividade se de- 
senvolveu por cerca de 
uma hora pela Rua Júlio 
de Castilhos e terminou 
no Centro Comercial Ben- 
jamin. Nas calçadas, o pú- 
blico prestigiou assistindo, 
acenando e registrando os 
principais momentos do 
desfile 
A atração apresentou 

oito alas, entre as quais 
Mamães Noéis que exi- 
biam uma - coreografia; 
duendes e brilhetes intera- 

Mamães Noéis e pernas de pau abriram o desfile 

gindo com as pessoas, e o enfeitados, como o Cedeli 
Papai Noel que do seu trenó. nho, também fizeram parte. 
entoava mensagens para to- O próximo desfile ocorre 
dos. Voluntários vestidos de sábado, 11, a partir das 10h, 
anjos, presentes e veículos, com o mesmo percurso. 

Sicoob São Miguel 
inaugura unidade em 

Serafina Corrêa 
ESTADO rede de atendimento do nomos, produtores rurais, 

Brasil, até as empresas”. 
Conforme o gerente da De acordo com Edemar 

unidade, Tiago Ismael Ba- Fronchetti, presidente do 
Lajeado, inaugurou uma  ckendorf, o Sicoob é uma  Sicaob São Miguel e vice- 
nova agência em Serafina. instituição financeira coo- presidente do Sicoob 
Corrêa/RS, no final de no-  perativa com o propósito Central SC/RS, o Sistema 
vembro. Esta é a 13º uni- de gerar prosperidade nas Sicoob alcançou, neste 
dade São Miguel no Rio comunidades onde atua. ano, a marca de 100 agên 
Grande do Sul e faz parte “O Sicoob traz para Sera- . cias no Rio Grande do Sul 
do projeto de expansão fina Corrêa uma agência “Queremos estar onde o 
do Sistema Sicoob, que completa, que vai atender associado está, levando 
consolidou-se neste ano desde assalariados, pro-. nosso jeito de trabalhar e 
como a segunda maior  fissionais liberais, autó- de fazer cooperativismo.” 

A agência Sicoob São 
Miguel, com unidade em 

Música na Praça é hoje 
LARA das 19h, na Praça da Lyall, ção de pipoca, erva-mate 

no bairro São Cristóvão, e água quente. 
O CRON Centro de On- em Lajeado. Por meio do Música na 

cologia promove hoje,7,0 A programação conta Praça, o CRON objetiva a 
evento cultural Música na com apresentações musi- — aproximação com a comu- 
Praça. cais, como a Companhia  nidade em um momento 
A atração é aberta ao Aprendiz, — brinquedos cultural que marca a vinda 

público & ocorre a partir para crianças, distribui- da empresa para Lajeado. 

AMORA | 13 
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MINIFUTEBOL 

A UM JOGO 
DO TÍTULO 

Soges promoveu nesse sábado a partida de ida da final 

1 s dera por 7 a O e só perde a taça e Prata da primeira e segunda 
da Prata se for derrotado por . divisões. Na elite, a mesma final 

edição 2021 da Copa sete ou mais gols. dos últimos anos volta a se repe- 
Soges está chegando Na Bronze, o Nárnia venceu o. tir: Tocafogo e Tabajara. 
ao fim. Nesse sábado,a Sem Bronca deviradapor2a 1. Já na Prata, Contra Ordem € 
competição promoveu Na segunda divisão, o Meia Renegados confirmaram o favo- Futuro por 3 a O e encaminhou o 

as partidas de ida das finais. Os Boca Jr venceu o Estrelas do Fu-— ritismo ao vencer Debilitados c — título da Bronze, na Soges 
campeões serão conhecidos no. turo por3a eestámuito pertodo — Pânico, respectivamente. 
próximo domingo. título da Série Bronze. Nosoutros Na segunda divisão, o Sara- 

Atual campeão da primeira — jogos, dois empates. Os Kururus — gossa não tomou conhecimento 
divisão, o Xtotz United venceu NC e SPC empataram em O a O do Meia Boca Jr e se classificou 
o Sokanelinhas por 3 a O e enca- na Prata. Na Ouro, Interditados e para final ao vencer por 6 a 1 
minhou a conquista de mais um — Firma empataram em 2a 2. Na decisão encara o JéDuCa 
título. A equipe só perde a taça se que se icou ao empatar 
for derrotada por diferença igual com o Brothers. 
ou superior a quatro gol SETE DE SETEMBRO Na Prata, a final será entre Ar- 
Outro que está em situação A Copa Sete/CBM/C2B co- ranca Toco e Afusi. Ambos eli- 

bem confortável é o Super 10 nheck sábado os cl minaram Coringa e Kanxeiros, 
O time venceu o Sai — cados para final nas séries Ouro — respectivamente. 

Otan O 4 0 3 

Enem DA COPA UNIÃO 
GAUCHÃO MASTER Atleta disputou do pouco tempo para treinar 

conseguiu bons resultados. 

RUDIBAR CARIMBA | sttéi”  ssmse categoria Elite hai 
ra 2022, disputará o Cam- VAGA PARAFINAL == Suissa ro. “Quero conseguir resulta- 

O ano de 2021 foi especial. dos melhores no próximo ano. 
Equipe do Vale o Verdal, de Flores da Cunha, nos | para Sara Scherer. A ciclista Além disso quero participar da 
eliminado Verdál pênaltis. No tempo normal, o Ver- | do Vale conquistou no fim de — etapa do Lett Tape, em Cam- 

) dal saiu na frente co Rudibarem- | semana o titulo da categoria — pos do Jordão-SP, em agosto do 
em Flores da Cunha  patou. Nospênaltis,otimedoVale | Elite na Copa União. próximo ano.” 

venceu por5a 4. O titulo significa muito 
Na decisão, o Rudibar enfren- | para a atleta que usou a dis- 

ta o Sete de Setembro, de Dois | puta da competição para ir 
O Rudibar, de Bom Retiro do Irmãos, que eliminou o São | bemno Campeonato Gaúcho. 

Sul, conquistou um feito inédito Borja na semifinal. A primeira | “Participar da Copa União foi Sora Sdiarar 
nesse fim de semana. A equipe se decisão será no Estádio dos Eu- | um desafio interessante e me faturou nesse 
classificou para a final do Gau- — caliptos, em Bom Retiro do Sul. | preparou para todas as com- fim de semana 
chão Master — 50 anos. As datas ainda serão divulgadas | petições que disputei.” otitulo da 
No domingo, a equipe eliminou. pela organização. Sara comenta que apesar Copa União 
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FUTEBOL AMADOR PROGRESSO 
FINAL - JOGO DE IDA 

COPA INTEGRAÇÃO 

Rui Barbosa, Lago Azul, Juventude, Ecas e Flamengo estão na OEA 
a um empate de dar a volta olímpica no próximo domingo aspmante 

permeia COPA ASLIVATA 
, 35 ANOS 

TITULAR 
om a proximidade Mem 1 2 Smnideos 
das festas de fim de ASPIRANTE 
ano, as competições veto 1 4 2 Ec 

esportivas do Vale 
estão chegando ao fim. Nesse 
domingo, as Copas Integração, NOVA BRÉSCIA 

Aslivata e o Municipal de Pro- SEMIFINAL 
gresso promoveram os jogos JOGO DA VOLTA 
de ida da final. EPRANTE 

Na Copa Integração, 7 de Se- 
tembro e Rui Barbosa empata- 
ram em 0a O na categoria tita Roma 
lar, No aspirante, o Lago Azul TITULAR 
venceu o Cruzeiro por 23 1. No SEO 
próximo domingo, Rui Barbo- o 
dae Lago Asul têm a vantagem teca 68 cr 
do empate para conquistar o 
título, ALIGA 

K QUARTAS DE FINAL 
COPA ASLIVATA ioga hai vasco Gonsio por 2a tala cos vantagem no Seal do aorta da Copê stop JOGO DE IDA 
O Juventude, de Westfália, E TITULAR 

venceu o Boavistense por 2a 1 E rena 
no Joga de ida, Capela e Ama- peter 
relinho marcaram para o Ju- 
ventude, Nani descontou. Com 
o resultado, o Juventude está a ASPIRANTE 
um empate do bicampeonato. Bm 14 0 Dos 
Já o Boavistense precisa ven- RR a 
“cer no tempo normal e nos pá- pe nã 
naltis para ficar com o título. 
No aspirante, o Ecas venceu 

o Juventude, de Brochier, por 2 ROCA SALES 
a 1, de virada, e está a um em- 
pate de conquistar o tetracam- 
peonato da categoria. 

PROGRESSO 
Dono da melhor campanha, 

o Flamengo não tomou conhe- 
cimento do Internacional e 
venceu o adversário por 6 a 1. 
O destaque da partida foi João 
de Moura, o Joãozinho, autor 
de dois gols. Ns partida da vol- — finalistas da competição. No A final aspirante é entre Bo- 
ta, no próximo domingo, joga . titular, o Esperança se classi- - tafogo e Atlético Caçadorense. 
pelo empate. Já o Inter neces- — ficou para a final graças ao gol 
sita vencer no tempo moemalc  deGuilhermeCristofolinodit- ROCA SALES 
nos pênaltis para ficar com o mo minuto do segundo tempo. Atual campeão, o XV de No- 
título. No veterano o Flamengo — Com a vitória no tempo normal. vembro estreou com vitória no 
também venceu 2a lemcima em cima do Juventude, a deci- municipal. 
do Cruzeiro. são foi para os pênaltis, onde Jogando em casa, venceu o 

o Esperança venceu por4a 3. Esperança por 2 a 1. Ricardo 
É O outro classificado foi o Bota- Bronca e Didi marcaram os 

NOVA BRESCIA fogo que ficou no O a 0 com o gols do XV, enquanto que Ma- 
O municipal conheceu os Cristal. thias descontou. 

Flamengo, de 
Xaxim, venceu o 
Interpor6a 1 e está 
aum empate de 
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CANOAGEM 

AECA CONQUISTA 

DEZ MEDALH 
NO BRASILEIRO 
Principal destaque foi 
o ouro no K1 500m 
Infantil, com Calebe 

Israel de Almeida 

| ernerreno 

epresentante do Vale 
do Taquari, a Asso- 
ciação de Ecologia e 
Canoagem participou. 

do Campeonato Brasileiro de Ca- 
noagem Velocidade nesse final de 

mana, em Cascavel, no Paraná. 
No retorno, trouxe na bagagem 
o título de campeão brasileiro no 
K1500m Infantil Masculino cou- 
tras nove medalhas, 
O resultado garantiu a sei 

atletas o benefício do Bolsa Atle- 

ATLETISMO , 

Um dos destaques foi a prata no barco de equipe K4 500m Júnior 

ta, programa do Governo Federal 
que possibilita uma renda para 
quem quer viver do esporte. “Se 
comparado com o último cam- 
peonato, quando tínhamos um 

número maior de atletas e con- 
quistamos doze bolsas, conside- 
ro um bom resultado”, comenta 
o presidente da Aeca, Marco Ed- 
son Carvalho da Silva. 

Como principal destaque da 
equipe, esteve Calebe Israel de 
Almeida, 12, que com apenas 
quatro meses de treinamento 
conquistou o título de campeão 
brasileiro no KI 500m Infantil. 
Calebe é aluno do projeto Rema- 
da Ecológica. 
Segundo Silva, para o próxi- 

mo camponato, a equipe está 
preparando mais alunos dos 
projetos Remada Ecológica, em 
parceria com o governo de La- 
jeado, e Estrelas do Rio, em par- 
ceria com o governo de Estrela, 
“Quanto mais atletas tivermos, 
mais força e melhores resultados 
obteremos”, salienta. 

Equipe da Aeca que participou do Campeonato Brasileiro, no 

OS MEDALHISTAS 
A Aeca conquistou outras nove 

medalhas além do ouro no KI 
500m Infantil. Jéssica Tatiane ficou 
com o bronze no K1 200m Sénior, 
Gabriele Vitória obteve a prata no 
K1500m Menor. Já Gabriel Knebel 
ficou com a prata no K2 1000m Jú- 
niore o bronze no K1 200m Júnior. 
João Marcos Baldissera também. 
conquistou a prata no K2 1000m 
Júnior, Por fim, houve a prata no 
barco de equipe K4 500m Júnior 
com Gabriel Knebel, Diorgenes dos. 
Reis, Samir Navarro e João Marcos, 

O Campeonato Brasileiro contou 
coma participação de 32 equipes de 
1Zestados, 

TROFÉU LAJEADO REÚNE 320 ATLETAS 

APRESENTAÇÃO: 

| ertcarrnta 

Tradicional competição que in- 
tegra o calendário oficial do atie- 
tismo gaúcho, o Troféu Lajeado 
de Atletismo ocorreu no último 
sábado, 4. O evento realizado no 
Complexo Esportivo da Univates 
reuniu 320 atletas, de 15 equipes 
do Rio Grande do Sul. 
Equipe da casa, à Associação 

Equipe da casa, Associação 
de Atletismo dos Vales 
conquistou onze medalhas, 
sendo dois ouros 

SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h. 

Giro esportivo sobre os 
Competiçôerda região 

de Atletismo dos Vales contou 
com a participação de 35 alunos e 
foi um dos destaques da competi- 
ção ao conquistar onze medalha 
Foram dois ouros, cinco pratas e 
quatro bronzes. 

Presidente da Federação de 
Atletismo do Estado do Rio Gran- 
dedo Sul, Marcos Andrade esteve 

te e destaca o campeonato, 
uma grande competição, en- 

volvendo os melhores atletas da 
categoria de base do estado. Mais 
uma vez o Troféu Lajeado foi um 
sucesso, muito elogiado pela es- 
trutura e organização, colocando 
a Univates e a cidade de Lajeado 
no cenário gaúcho do atletismo.” 

pres 
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Após tica sobre mau cheiro, 
empresa adapta processos 

Alvo de reclamações de moradores do bairro Canabarro, em Teutônia, e na mira da Fund. 
Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e Ministério Público, a indústria chinesa BT B 
pany anunciou medidas para acabar com a emissão dos fortes odores que motivaram a reação 

comunidade, Em paralelo, empresa de produção de farmoquímicos deve comprovar que o sis- 
tema de tratamento dos efluentes não provoca danos ao meio ambiente, Resultados devem ser 
divulgados nos próximos dias. 5 

E Reforço 
contra a 
escassez 
de água 
Governo de Encantado inau- 

gurou investimento de R$ 300 
mil em Linha Chiquinha, Ex- 
tensão da nova rede hidráulica 
é de 5,8 quilômetros. Aumento 
populacional exigiu mais tem- 
po de serviço, já que trabalhos 

e passtdo: Ao 

Obra foi entregue pelo 
“governo à comunidade no 
último fim de semana 

ARROIO DO MEIO 

Escola comunitária 
terá duas novas salas 

TRAVESSEIRO 

à Iluminada 
para o Natal 

( Programação natalina foi aberta quinta-fei- 
Município investirá R$ 283 mil . do bairro São Caetano. Instituição l AS ra. Destaque desteano é a decoração da Praça, 

na ampliação da Ecei Raio de Sol, — poderá atender mais 30 crianças. Ê a em parceria com Edemar Immich. 

oro 
JOSÉ AMBREU DIEDRICH 
Pacto do silêncio 

É comum, nos afazeres 
diários, acolhermos técnicas de 
reprodução. 

no seu celular 
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Reflexões 

Pacto do silêncio 
uu! tá, amigos leitores, 

como estão? Espero 
que estejam bem! 
Como de costume 

nas terças-feiras, peço-lhes um 
instante para conversarmos. O 
tema que trago ao diálogo tem 
me incomodado há algum tem- 
po. No nosso dia a dia estamos 
constantemente em contato com 
fatos e acontecimentos ligados 
aspectos passionais ou planej 
dos. Muitos são invisíveis, mas. 
estão lá com sua aura a tentar 
nos proteger e impedir que seja- 
mos subjugados. Eis aí o perigo 
e minha aflição! É comum, nos 
afazeres diários, acolhermos téc- 
nicas de reprodução, fonte onde 
bebe o “pacto do silêncio”. Não 
discuto sua veracidade ou fals 
dade, mas pergunto: por que as 
aceitamos, sendo responsáveis 
em pôr um fim à nossa aura pro- 
tetora? Sem cla, tomamo-nos 
massa de manobra a repeti 
“que pena que é preciso”. Com 
ela, aumentando nossa potência 
de agir, tornamo-nos autônomos. 
para dizer: “que bom, do ser pre- 
ciso, termos as soluções”, 

Para continuar nossa con- 
versa, recorro a uma canção de 
Jorge Ben Jor, lançada em 197. 
“Caramba!...Galileu da Gali- 
leia”, Nela, na segunda estrofe 
lemos: “E como já dizia Gali- 
leu na Galileia. Malandro que 
é malandro não bobeia. Se ma- 
landro soubesse como é bom ser 
honesto. Seria honesto só por 
malandragem, caramba”. Esses. 
versos nos colocam diante de 
duas maneiras: uma de pensar, 
outra de sentir, Muitos, talvez à 
maioria, poderá considerá-los. 
enigmáticos, Outros tantos, 
possivelmente a minoria, consi- 
derá-los-á cristalinos. 

Objetivando apresentar alter- 
nativas a esse “pacto do silêncio”, 
inimigo que vive de nosso ódio 
e se alimenta de nosso medo, é 
razoável que permita, para mim 
e vocês leitores, o benefício 
dúvida, onde estejam present 
diferentes interpretações e pon- 
tos de vista. Assim, policiando 
os comportamentos e sentindo 
os afetos, talvez percebamos 
que, aderindo ao pacto, além de 
perder nossa aura protetora, 
camos expostos a uma luta des 
gual entre a classe especializada 
eo rebanho desorientado. 
Sem julgar e condenar o bene- 

fício da dúvida, mas entendé-lo, 
sugiro que pensemos nos versos. 
da canção. Como interpretá-tos? 

Como compreendê-los? Talvez 
pudéssemos, com a finalidade 
de criar novos valores; nos quais 
o novo não seja apenas mais do 
mesmo (a passividade!) mas 
um novo criado a partir do velho 
(a criatividade!); por precaução 
e usando a razão, escolher agir 
sabiamente. Outra possibilida- 
de, sem desprezar a existência 
de outras além dessas duas, por 
prudência e com a emoção, seria 
agir para amenizar possíveis ris- 
cos futuros €, por conseguinte, 
desconhecidos. Vejam, leitores 
amigos, seja por precaução ou 
prudência, por desejo passivo 
bascado na falta ou desejo ati 
vo bascado nos encantamentos 
com o mundo, tudo o que acon- 
tece só é possível no aquieagora, 
ou seja, nesse instante, onde os 
afetos modificam o corpo e suas 
ideias. À vista disso, não seria 
mais sensato, em vez de estimu- 
lar a passionalidade ou o plane- 
jamento, tentar entender como 
funcionam e, a partir dessa ação, 
furar a bolha do “pacto do silên- 

; 
Otema quetrago 
ao diálogo tem 
me incomodado 
há algum tempo. 
No nosso dia a dia 
estamos constante- 

mente em contato 

com fatos e aconte- 

cimentos ligados a 
aspectos passionais 
ou planejados” 
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No próximo ano, escolas 
atenderão no turno oposto 

Todas as escolas 
municipais oferecerão 
o turno integral ou o 
Mais Educação 

ARROIO DO MEIO 

educação foi tema da 
sessão da câmara de ve- 
readores da última quar- 
a-feira. 

Rodrigo Kreutz (MDB) falou 
sobre a escola de Arroio Grande, 
a Duque de Caxias, que passará a 
oferecer o turno integral no ano 

O turno integral privilegia o atendimento de alunos de 4 e 5 anos ou Mais Educação, financiado pelo município 

que vem. 
Paulo Backes (PDT) acrescentou 

que todas as escolas terão funcio- 
namento no tumo oposto ao da aula. 
regular, por meio do turno integral, 
que privilegia o atendimento de 
alunos de 4 e 5 anos ou Mais Edu- 
cação, financiado pelo município, 
que abrange estudantes do prime 
ro ao quinto ano, dependendo do 
espaço físico disposto pela escola. 
“Esse ano não se retomou por falta. 
de profissionais.” 

Backes também comemora novo 
projeto da escola Getúlio Vargas, 
localizada próxima da Girando Sol. 
Segundo ele, existe a possibilidade 
de construção de novo prédio, in- 

elusive com a comunidade doando 
area de terras ao município, 
O parlamentar relatou sua par- 

ticipação em um evento que apre- 
sentou os primeiros resultados do 
projeto Conexões, desenvolvido 
nas escolas do município, “Quan- 
ta cultura, quanta arte. Os alunos 
aprendem a conhecer a si mesmo e 
suas comunidades. 
O parlamentar Cesar Kortz 

(MDB) lembrou que desde o início 
do ano está apontando a Getúlio 
Vargas como ponto para ampliar à 
demanda de atendimento aos alu- 
nos, Destacou a importância de re- 
uniões sobre este assunto estarem. 
ocorrendo. 

Campanha mira mosquito da dengue 
POUSO NOVO 

A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio dos agentes de 
endemia e comunitários, promo- 
ve campanha de conscientização 
para à prevenção contra o mos- 
quito Aedes Acgypti. 
“Queremos impedir que haja 

propagação deste mosquito em 
nossa comunidade”, explicou 
o secretário da Saúde, Leandro 
Markmann. 
Segundo Markmann, foram 
itados pontos comerciais, mer- 

cados, lanchonetes, bancos e resi- 
dências. “Mais de 30 municípios 

ligados a 16º Coordenadoria Re- 
gional de Saúde tem apresentado 
infestações do Aedes e casos de 

|| 

Campanha 
contraa 
proliferação do 
Aedes Aegypti 
foirealizada 
em Pouso Novo. 

doenças. Aqui não constamos fo- 
cos e nem larvas em coletas re 
zadas em pontos estratégicos. 
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Música na Pérola do Vale dá 
início à programação natalina 
Orquestra Municipal de 

Arroio do Meio abriu as 
programações do Doce 

Domingo em Família 

cla Gusparotto 

ARROIO DO MEIO 

fim de semana foi di- 
ferente na área de La- 
zer Pérola do Vale. No 
domingo, 5, além das 

famílias que buscavam o espaço 
para o descanso e lazer, havia mú- 
sica, A Orquestra Municipal de 
Arroio do Meio, sob a orientação 
do maestro Cristiano Leonhardt, 
apresentou um repertório variado, 
ncerrando a apresentação com dar um espírito natalino à cidade, 

canções natalinas. iniciou ontem e segue até o dia 24, 
O evento, Doce Domingo em Fa- em horário comercial, sonorização 

mília com música na área de lazer com músicas referente à data na rua 
foio primeiro deuma sériedeoutras— Dr. João Carlos Machado. 
ações que ocorrem neste mês. Para Encerrando a semana, no sá- 

Prefeito e secretário da Saúde de Marques, em visita a Apae, de Lajeado 

Município busca ampliar 
parceria com a Apae 
MARQUES DE SOUZA a parceria e 0 atendimento. “Este 

trabalho deinclusão é essencial para 
O prefeito Fábio Mertz e o secre- termos uma sociedade mais iguali- 

tário da Saúde, Lairton Heineck, — tária” afirma prefeito. 
estiveram com os diretores da Ambos receberam um exemplar 
Associação de Pais e Amigos dos da revista alusiva dos 50 anos, co- 
Ecepeonai de Lojendo — APAE. messorados no último dia 21 de 
Foram discutidas formas de ampliar . outubro. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRAVESSEIRO 

ÇOS DE PRORSSIONAS 
ODONTOLÓGICOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
DA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO, 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE Periodo de credenciamento: 07/12 2 
29/N22, Abertura dos envelopes 22/12/2021, à (9, na sede a Pefeira Municipal 
Edital: raves gov Informações (51) 3758-1922 qu e-mail cia ressera 
gov Travesseiro, 6/12/2021 

mas Liz Sour Pro Municipal 

bado, 11, às 10h, ocorre a inau- 
guração do asfalto da Rua Érico 
Verissimo, no bairro Medianeira. 
No domingo, 12, mais uma edi- 
ção de domingo com música na 
área de lazer. 

de Arroio do Meio 
apresentou 

repertório variado de 
canções, dentre elas, as 

natalinas 
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DEMAIS 

EVENTOS 

+ Dia 14, às 19h30min — 
Caminhada Natalina 
«Dia 17, às 19h - Natal 
em Família das Escolas. 
Comunitárias de Educação 
Infantil (Eceis) na quadra. 
coberta da Praça Flores da 
Cunha 
«Dias 18€ 19-finaldo 
Campeonato Gaúcho de 
Velocross, no CTG Querência 
do Arroio do Meio 
» Dia 19, das 15hàs 19h- 
Trupe de papais-noéis na rua 
Dr. João Carlos Machado 
Dia21, às 19h -Trenó de 
Duendes Musicais pelas ruas. 
dacidade 
+ Dia 22, às 19h30min - Noite 
especial em frente à Igreja 
Matriz com apresentações 

posse das diretoras das 
Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental 
* Dia 28, a partir das 17h 
= Happy Hour no Calçadão, 
na Rua de Eventos, como. 
segundo sorteio da promoção 
Arroio do Meio é Show 

sereno 

Ao lado do prefeito e secretários, Edemar Immich prestigiou o acendimento das luzes natalinas. 

Atrações começam em Travesseiro 

O município promoveu na noi- 
a, 2, a abertura 
na Cidade, né 

al. O evento con- 
tou com a apresentação da Or- 
questra Infantojuvenil da Pedro 
Pretto. 
O prefeito Gilmar Southier 

afirmou que neste ano a adminis- 
tração não realizará eventos com 
aglomeração. “Ainda precisamos 
nos cuidar para que a pandemia do 
covid-19 passe de vez”, destacou. 

Na sequência, ocorreu o acendi- 

Público participou do 
evento e assistiu a 

apresentação da Orquestra 
Infantojuvenil da Pedro Pretto 

mento das luzes que enfeitam toda 
a extensão da praça. Neste ano, em 
parceria com Edemar Immich, a 
Administração decorou de forma 
especial o espaço, para que toda a 

comunidade e visitantes possam 
prestigiar e passear pelo município, 
Além da praça, a Avenida 10 de 

Novembro também recebeu enfei- 
tes natalinos. 
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Obra 
Raio 
Duas novas salas de 

aula possibilitarão o 

atendimento de mais 

30 crianças na 

educação Infantil 

las de aula será executada pela em- 
presa Atitude, ao valor de R$ 283 
mil. Com a ampliação deste espa- 
ço, a Ecei poderá atender mais 30 
crianças. 
A diretora Solange Lagemann 

Theves avaliou de forma positiva 
a concretização da obra, visto que 
o número de moradores do bairro 
vem aumentando e consequente- 
mente a demanda por vagas. Re- 
presentantes da Associação de Pais 

ampliação da Escola Comu- e Amigos da Escola Comunitária 
nitária de Educação Infantil de Educação Infantil (Apaccei) 
(Ecei) Raio de Sol, localizada também afirmaram que a obra é 

no bairro São Caetano. Aassinatu- um importante investimento no 
ra do contrato de inicio das obras futuro. Para a secretária de Edu- 
ocorreu na quinta-feira, 2, nasde- — cação, Iliete Winck, a ampliação 
pendências da instituição. ameniza a situação da demanda 
Abra de ampliação de duas sa- existente na Educação Infantil 

ARROIO DO MEIO 

nícia nesta semana a obra de 

Assinatura do contrato de início das obras foi realizada nas dependências da escola 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO 

SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 23212021 CONTRATANTE: Município de Pouso NovolRS CONTRATADO: Delmar Colombo Taftarel OBJETO: Contatação de empresa para prestação de serviço de médico vetecnáo 
para à Inspeção do S.1M, (Sitama de inapação Municipal) estubolecida a regulada Boi Ji mui! 13732018, coma também ara o SUSAF. nos amos da Li Poder 889, de 23 de novemro de 1988 VALOR: R$ 61 25 por hora eletwamento executada, 20 (nt) horas semanais MODALIDADE: Tomada de Preços 12/2021 CONTRATO: 23272021 VIGÊNCIA: 12 (dote) masa, 

SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 233/2021 CONTRATANTE: Municipio do Evo NovlRS 
CONTRATADO: ARLA COOPERATIVA LTDA, OBJETO: Aquisição de 6.000 kg de Uria à 12 800 hg ca adubo 05-30-15) VALOR: R$ 268/00 (duzenlos e soasenta o sei tese. para 0 ITEM 1 - Uria fórmula 45.00.00 Plus (entregue na Secretaria da Agricultura) e R$ 248,00 (duzentos e 
quarenta e nove reais) para 0 ITEM 2 - Adubo 05-30-15 (entregue na Secretaria da Agricultura), por saco Bokg MODALIDADE: Pregão Presencial número 35/2021 CONTRATO: 23472021 VIGÊNCIA: 20 (rita) dias 

Pouso Novo, 03 de dezembro de 2021 Mito Gerevini - Vice-Prefeito Municipal em exercicio, no cargo de Prefeito Municiat. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO 

SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 234/2021 CONTRATANTE: Município de Pouso NovalRS 
CONTRATADO: MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA OBJETO. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. VALOR: R$ 49.340,00 (quarenta é nova md e tezentos e quarenta reais), para o ITEM 
4,R$ 18.500,00 (dezoto mil e quinhentos reais) para o TEM 2: MODALIDADE: Proção Presencial numero 38/2621 CONTRATO; 234/2021 
VIGÊNCIA: 30 (trinta ias SÚMULA DE CONTRATO NÚMERO 235/2021 
CONTRATANTE: Municipio de Pouso NavolRS CONTRATADO: ALTAIR FABRO E CIA LTDA ME OBJETO: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
VALOR: R$ 20.890,00 (vnio mi quinhentos & noventa reais) para o ITEM 3 e R$ 47.700,00 (quarenta à sele mil e setecentos reais) para o ITEM 4 
MODALIDADE: Ereção Presencia número 362021 CONTRATO: 235/2021 VIGÊNCIA: 30 (tinta) ias 

Pouso Novo, 06 de dezembro de 2021. Mito Gerevini - Vice-Prefeito Municipal em exercicio, no cargo de Prefeito Municipal. 
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de ampliação da escola 
de Sol inicia nesta semana 

Grupo conferiu o local das futuras obras de ampliação 

da Administração, da Associação 
de Pais e Amigos da Escola Co- 
munitária de Educação Infantil 
(Apaccei) e da empresa vencedora 
do processo licitatório, 

Espaço 

A Viceprefeita Adriana Me- 
neghini Lermen ressaltou que in- 
vestir na educação é investir em 
um amanhã melhor. O prefeito 
Danilo Bruxel lembrou que em sua 
gestão anterior houve a conquista 
do espaço. “É. um orgulho dispo- l 
nibilizar este espaço para a Educa- J 
ção Infantil e contribuir para o de- 
senvolvimento da comunidade”. £ ym orgulho contribuir 

Participaram da para o desenvolvimento 

solenidade da comunidade”. 
DAMLO BruxeL Presentes ao ato, representantes. 

Operador de máquinas se 
aposenta após 32 anos 

Na última semana se despediu 
do setor público o operador de má- 
quinas Jaime Guth. Como forma de 
agradecimento pelo trabalho de- 
sempenhado em pouco mais de 32 
anos, o servidor foi recebido no ga- 
binete do Executivo, pelo prefeito 
Danilo Bruxel, vice-prefeita Adria- 
na Meneghini Lermen, secretário 
de Administração, Áurio Scherer 
e coordenador administrativo da 
secretaria de Obras, Cristian Perin. 

Na conversa, o servidor destacou 
a evolução das máquinas. “Antiga- 
mente elas não eram que nem hoje, 
era tudo no pedal. Se saia para o in- 
terior, produzia o saibro, carregava 
einda espalhava. E pensar que tem 
gente que ainda reclama que o servi- 
qo está ruim, mas hojetrabalham em 
máquinas com ar condicionado, o 
quenão existia na época”. 

Recorda-se que em uma delas, 
uma carregadeira, atuou por mais 
de 14 mil horas. Já em uma re- 

Guth (ao centro) foi recebido no gabinete pela cúpula do governo, que 
agradeceu pelo trabalho desenvolvido no município 

troescavadeira foram oito mil ho- 
rasdetrabalho. 

Bruxel, que já trabalhou com o 
servidor nos mandatos anteriores, 
agradeceu pelo serviço prestado no 
setor público. “Como você mesmo 
disse, foi dificil no início, hoje as 
máquinas estão mais modemas. 
Além disso, anos atrás vocês traba- 
Ihavam com poucas condições, mas 

não se queixavam”, ressalta. “Só te- 
nho a agradecer tudo que eu passei. 
Aprendi muita coisa, mas também. 
consegui repassar muita coisa. Têm 
operadores que hoje estão traba- 
Ihando e que fuieu que ensinei, ope- 
radores que têm empresas próprias 
eforam meus alunos. Aprendimuita 
coisa e consegui passar adiante os 
meusensinamentos”, salienta Guth. 
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Fepam aguarda resultado de 
testes de efluentes de fábrica 
Pivô de mau cheiro, BT 
Biocompany mantém 

produção e adapta 

processos 

pttesttomso 

TEUTÔNIA 

novela sobre o mau chei- 
rio da fábrica 

chinesa BT Biocompany, 
responsável. pela produ- 

ção de farmoquimicos e sediada no 
bairro Canabarro, ganhou novos 
contornos nos últimos dias. Depois. 
de protesto de moradores, manifes- 
tações na câmara e audiência públi: 
cacom apresença do Ministério Pú- 
blico, o órgão atendeu a um pedido 
da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) e suspendeu a 
emissão de efluentes pela empresa, 
Emnota, a Fepam informou que 

a Divisão de Fiscalização consta- 
tou “instabilidade nos processos 
industriais e que resultaram no 
forte odor”. Diante disso, foram 
tomadas medidas emergenciais. A 
principal foi um teste dos efluentes 
para a fábrica, a fim de comprovar 
ou não o atendimento aos critérios. 

ambientais. Ou seja, se, após pas- 
sar pela estação de tratamento, o 
material está em condições de ser 
liberado para a natureza. A BT 
Biocompany ainda não apresen- 
touos resultados. 

Explicação 

Conforme o assessor jurídico da 
empresa, Lucas Krúger, foram fei- 
tos ajustes nos processos químicos 
e também nas características do 
produto. As causas do mau cheiro 
eram matérias-primas utilizadas 
pela empresa, no caso com vis 

ceras de animais, que chegavam 
em condições inadequadas. Des- 
sa forma, O tratan nto não surtia 
resultados eficientes. Uma das 
medidas foi a contratação de uma 
terceirizada, que recolherá os de- 
jetos da produção. Isso manteve as 
atividades, 
“Não vamos mais recebê-las em 

fase de decomposição. Entende- 
mos a demanda da comunidade, 
mas a situação dos odores ocorreu 
apenas em momentos específicos. 

era continua e nem causava 
prejuízos. Fizemos o mapeamento 
dos problemas observados. Tudo 

Caminhão Iluminado espalha 
magia do Natal em Teutônia 

Programação chega à quarta edição neste ano. Inicia no dia 13 e segue até 18 de dezembro 

TEUTÔNIA 

Em parceria com os Bombeiros 
Voluntários de Teutônia, a Certel 
participa da 4º edição do Cami- 
nhão Iluminado. Trazendo alegr 
e diversão nas ruas da cidade, a 

cooperativa terá dois veículos pre- 
sentes no evento, juntamente com 
o mascote Xoquinho. A progra- 
mação inicia no dia 13 e segue até 
18 de dezembro. À ação conta com 
três novidades para deixar o clima 
ainda mais natalino: a presença da 

Mamãe Noel, música ao vivo nos 
pontos de parada e duendes aju- 
dantes do Papai Noel. 
Quem quiser contribuir com a 

açõ pode doar balas na sede do Cor- 
po de Bombeiros, que serão distri- 
buídas durante o evento. 

O VA 
pa 

ht 
hi 

izada no Bairro 
está documentado e foi encami- Canabarro é alvo de reclamações 
nhado à Fepam”, explicou Kriger. constantes da comunidade 
Ele afirmou que atualizações so- por conta de forte odor 
breos resultados dos testes des 
ocorrer ao longo da semana. Segundo o presidente da câma- 

Cautela 
ra de vercadores de Teutônia, Die- 
goTenn Pass (PDT), em duas idas 
ao local na tarde de sexta-feira, 3, 

Em despacho, a promotora Da- sozinho ou com representantes do 
niela Schwab informou queo Minis- — Executivo, não foram constatados 
tério Público vai aguardar a al odores, A mesma situação teria. 
ção da efetividade das providências sido observada junto dos mora- 
solicitadas pela 
company. 

Fepam à BT Bio- — dores do bairro e comerciantes da 
a eficácia dos proces- região, Ele garantiu que o poder 

sos não for comprovada, uma ação — público seguirá atento aos desdo- 
civil pública poderá ser ajuizada. bramentos, 

Segunda (13/12) 

ROTEIRO COMPLETO 

00 - Para 

Sexta (17/12) 
o Canabarr 
atada no Campo 

Sábado (18/12) 
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Debate sugere maiores reservatórios, 
recuperação de fontes e cisternas 
Aumento da = : Te - TE a 

demanda por água 

nas criações de 

animais preocupa 
gestores 

VESPASIANO CORREA 

Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abaste- 
cimento promoveu um 
encontro com morado- 

rese produtores rurais do interior 
do município. A audiência, rea- 
lizada na última terça-feira, 30, 
teve como objetivo debater o uso E 
consumo de água nas proprieda- 
des rurais, diante do aumento no 
volume das criações de animais 
no interior, e em consequência z 
disto, a maior demanda por água. 

O secretário municipal de Agri- Pá 
cultura e Abastecimento, Daniel 

A audiência debateu o uso e consumo de água nas propriedades rurais, devido ao aumento no volume das criações e maior demanda de água. avineski, explica que o munici- 
pio solicitou a reunião, na presen- 
ça da empresa Duoteb Engenha- Vespasiano Corrêa. Conforme das pela comunidade, a resposta — federal para captação de recursos 
ria e Meio Ambiente, responsável Gavineski, várias propriedades foi unânime: será necessária a agora, de incentivo à construção 
pelo atendimento ao município, . rurais passaram a contar com a ! construção de maiores reservató- de cisternas, por meio do Progra- 
para explicar o funcionamento — criação de suinos e aves, de for- riosdeágua, assim comoconstru- ma Nacional de Fortalecimento 
do uso da água no interior, “Eles ma integrada com as empresas Todos concordam que ção de cisternas e a recuperação da Agricultura Familiar, com ju- 
falaram sobre abertura de poços, — do setor, assim como houve tam- — é preciso preservaras de fontes junto às propriedades. ros baixos. À partir de agora, com 
nascentes, cisternas, conserva- bém uma elevação nos números. ão rurais. “Todos concordam que é . este levantamento, o município 
ão das fontes e também a outor- . da pecuária vespasianense. “Há. nascentes, pois elas são  priso preservar as nascentes, irá avaliar meios para auxlar 
ga para o uso destas águas sub- uma preocupação, por parte da responsáveis pela vazão pois clas são responsáveis pela os agricultores quanto a estas 
terrâncas”, explica. população, pars que não haja de arroios erios” vazão de arroios e rios.” demandas. Iremos estudar solu- 
O encontro foi realizado por — desabastecimento, ou falta de game cavnesa Gavineski explica que o muni- — ções para que não falte água no 

conta da preocupação que a água, principalmente a partir de — acima vmene cípio já possui algumas cisternas interior” e consequentemente na 
atual administração tem com — agora, com à elevação das tem- “camarim — por meio de uma parceria com — cidade complementa o secretário 
este tema e do aumento no volu- — peraturas, devido à chegada do chuvas”, acrescenta. o governo do Rio Grande do Sul municipal de Agricultura e Abas- 
me das criações de animais em verão e também a redução nas Entre as sugestões apresenta- — “Existe também um programa — tecimento. 

preemuramuncira | Município convoca beneficiários 
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº13/2021 EZINH so em Arvorezinha, o horário de — Borsatto. 

O Prefeito Municipal e Coqueiro Ba tra bc pra conhecimento atendimento é das 7h30 às 11h30 qua se eso é 0 a, od 2 e ro e 2 O Governo Federal anunciou o “e das 13h às 17h, somente nesta 
nolatação, eirament, retorno da pesagem obrigatória. quarta e quinta-feira. Saúde, que realizará o procedi- 

de crianças e mulheres beneficiá- “A pesagem é uma exigência . mento e o registro do peso para o 
rias do Bolsa Família. A regra vale. obrigatória para os beneficiáriose, . cadastro social. 
para crianças de zero a sete anose — quando não realizada, implica no Pararealizar a pesagem, bastase 

Coqueiro Bo, Dó mulheres de 14 a 44 anos de ida- — bloqueio ou até mesmo na perda . dirigir à unidade Sentinela de Saú- 
de. O procedimento deve ser feito . dos benefícios do Bolsa Família”, . de, junto ao Lar do Idoso munido 
nos dias 8 e 9 de dezembro, na. informa a secretária de Assistência. de documentos pessoais e carteira. 
Unidade Sentinela - Lar do Ido- — Social e Trabalho Gildana Troian . de vacinação. 

m é feita em parceria 

prestação 
mento com Resenas e mandlenção de 
web Aplicativos cor 

Segunda a sábado: 
Sháséh 
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Governo conclui obra 
e entrega nova rede de 
água de Linha Chiquinha 

Município investiu 

cerca de R$ 300 mil 
Estrutura beneficiará 
34 familias 

ENCANTADO 

governo de Encantado 
entregou, no último 
sábado, 4, a obra da 
nova rede de água de 

Linha Chiquinha. O investimento 
beneficiará 34 famílias e era uma 
demanda antiga da comunidade, 
que sofria com a diminuição no 
nível da fonte natural e a constante 
escassez de água à cada período 
sem chuva, 

instalação da bomba e a mão de 
obra. O valor é oriundo de recur- 
sos próprios do município. À ex- 
tensão da rede hidráulica é de 5,8 

Em alguns trechos, 
ão é dupla ainstal 

Duas reuniões foram feitas com 

as familias em setembro de 2020 
para tratar do assunto. À primeira 
ocorreu na Equoterapia, liderada 
pelo então prefeito Adroaldo Con- 
zatti. Outro encontro ocorreu na 
sede da comunidade e avaliou a pos- 
sibilidade de ampliar a rede. 

Temos essa 
obrigação de trazer 
mais investimentos 
para a comunidade. 
Vocês são os grandes 
merecedores 
disso tudo” 

Jonas CAL 

Os trabalhos iniciaram ano pas- 
sado com a perfuração do poço arte- 

no. O acréscimo de novos mora- 
dores ea necessidade de aumentar a 
rede hidráulica exigiram mais tem- 
po de serviço. A conclusão ocorreu 
no segundo semestre. A Associação 
de Água de Linha Chiquinha é res- 
ponsável pela manutenção. 

“Vocês são 
merecedores” 

O prefeito Jonas Calvi comen- 
tou que a Administração se sente 
orgulhosa por entregar uma obra 
que impacta positivamente na vida 
das familias de Linha Chiquinha. 
“Eu participei da segunda reunião, 
junto com o prefeito Adroaldo, e 
fico muito feliz em ver que aquele 
projeto pensado lá atrás está con- 
cluido. É um sentimento de parte 
de dever cumprido. Temos essa 
obrigação de trazer mais investi 
mentos para a comunidade, Vocês 
são os grandes merecedores disso 
tudo”, afirmou. 
O representante da Associa- 

ção, Alexandre Fraporti, lem- 
brou o ex-prefeito Conzatti por 
ter iniciado o projeto e agradeceu 

prefeito Jonas pela continui- 
dade e conclusão da obra. “Havia 
muitos moradores com um poço, 
uma vertente, e era comum faltar 
água. Agora temos água de qua- 
lidade em nossas casas. Precisa- 
mos nos manter unidos na As- 
sociação, por isso, é importante 
que todos moradores participem 
das reuniões”, enfatizou. 
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Obras 

destinadas 
às escolas 
municipais. 

Município adquire 
mais de sete mil livros 

Vinte bibliotecas, literárias 
foram adquiridas pelo governo 
de Encantado. Os livros serão 

destinados às escolas de Edu- 
cação Infantil e de Ensino Fun- 
damental. O investimento é de 
R$ 171,5 mil, oriundo de re- 
cursos próprios do municipio. 

7.228 LIVROS DISTRIBUÍDOS 

volumes cada) 

Anos Finais (366 

Roca Sales abre 
programação de Natal 

O município de Roca Sales 
abriu oficialmente nesse domin- 
£o, 5, a programação de Natal. 
A abertura ocorreu com o 

concerto ecumênico, que teve 
apresentações do Coral Misto, 

APROVEITE TAMBÉM 
NOSSO DELIVERY 

DE PIZZA E PRATOS. 

patrocinado pelo Posto Charrua, 
a Orquestra Municipal e o Coral 
Municipal. 
Após o momento de fé e canto- 

ria, os participantes fizeram uma 
inhada luminosa até a Pra- 

ça Júlio Lengler, onde ocorreu a 
abertura da Casa do Papai Noel 

sesado 

Papai Noel 
foirecebido 
pelo prefeito 
Amilton 
Fontana 
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Taquari faz reparos em 
oito pontes no interior 
Serviço tem como 

objetivo melhorar 

o escoamento da 
produção agrícola 

TAQUARI 

pós pedidos da comu- 
nidade, a Secretaria de 
Obras efetuou trabalhos 

e manutenção em oito 
pontes no interior do município. 
Os serviços envolvem construção 
de novas estruturas e a reforma 
das já existentes. 
Conforme o Executivo, as ações 

visam facilitar o escoamento da 
produção agricola e garantir mais 
segurança na locomoção nessas 
áreas. “Todo esse trabalho exige 
planejamento, comprometimento 
e dedicação, mas que estamos rea- 
lizando com transparência e serie- 

e, garantindo mais segurança 
e qualidade para nossa população, 
tanto no interior como na cidade”, 
destacou o prefeito André Brito. 
Ao todo, no ano de 2021, a Se- 

cretaria de Obras trabalhou na 
anutenção de sete pontes no in- 

terior do município: Ponte do Ar- 
roio do Capivara (Amoras); Ponte 

PS Te Nai os N 
Serviço consistiu na construção de novas estruturas e reparo das já existentes 

do Arrolo do Potreiro (Amoras); 
Ponte Arroio do Potreiro (Rincão 
São José); Ponte do Carreteiro 
(Beira do Rio); Ponte de Ferro 

(Beira do Rio); Ponte do Arroio 
Tinguité (Tinguité); — Pontilhão 
(Rincão São José); é Ponte do Car- 
rupaça (Carrapuça). 

RODÍZIO DE 

IZZA! 
grelhados e saladas 

(51) 99403-1390, 
RESERVE PELO 
WHATSAPP 

fo for: | 
no Bom Gosto! 

Rua João Batista de Melo, 390 - Lajeado/RS 
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Inscrições para 
Processo Seletivo 
encerram na quarta 
BOM RETRO D 

Encerra nesta quarta-feira, 
8, o periodo de inscrições para 
o Processo Seletivo Simplitica- 
do que prevê o preenchimento 
de diversos cargos na área de 
abrangência da Secretaria de 
Educação e Cultura de Bom Re- 
tiro do Sul. 
As inscrições podem ser 

feitas presencialmente na 

SMEC, das 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30, junto ao 
Centro Administrativo. 
É possivel fazer a inscrição 

também on-line, por formulá- 
rio eletrônico. 
As inscrições são gratuitas e 

o edital completo do processo 
seletivo está no portal do mu- 
nicípio na internet: https:// 
bomretirodosul.rs.gov.br/ 
portal/rh 

Professor Área (Educaçã 
Lingua Portuguesa, Lingua Ingh 

Escola, Professor Pedagogo Or 
Psicopedagogo, 
Psicóloga, Secretário de Escola, Serv 
e Social (30horas), Motorista Escolar, 
Blblotes 

ox Educacional, 

serais, Monitor Educacional 
Pedreiro, Enger 

| 
|! 
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